CLXIII SESSÃO ORDINÁRIA DO COMTUR
(26 de agosto de 2008)
Reunião realizada dia 26 de agosto de 2008 às 19h30’, na Sala 4 do Palácio das
Convenções do Anhembi, sob a presidência do Sr. Caio Luiz de Carvalho e com a
presença dos Senhores Conselheiros relacionados no final desta ata.
Sr. Caio Luiz de Carvalho, agradeceu a presença de todos e colocou a ata da
CLXII Sessão Ordinária do Comtur sob aprovação onde, não havendo
manifestação contrária, declarou aprovada. A seguir, solicitou ao Sr. Leonel Kaz
apresentar um novo equipamento turístico da cidade, o Museu do Futebol.
Sr. Leonel Kaz, curador do Museu do Futebol, iniciou apresentando um vídeo
mostrando um pouco da cultura do futebol no Brasil. O Museu do Futebol ocupará
uma área de seis mil metros quadrados na área frontal do Estádio do Pacaembu
sob as arquibancadas. O Museu do Futebol não é necessariamente um museu de
bolas, camisas e artefatos, nem dedicado somente aos mais entusiastas do
esporte. É um museu para todas as pessoas, porque retrata a história do Brasil no
século XX através da paixão do brasileiro pelo futebol, através das mais modernas
tecnologias de exposição e projeção. A arquitetura do museu proporcionará uma
integração com a Praça Charles Miller e o interior do estádio, além de contar com
um bar-restaurante, quiosque, loja e auditório. A inauguração está prevista para o
final de setembro e a abertura ao público geral no dia 1º de novembro.
Sr. Caio Luiz de Carvalho, agradeceu e disse acreditar que o Museu do Futebol
será um dos mais visitados do país. Informou que estão para ser implantados o
Museu da Ciência e da Criança, no Palácio das Indústrias e o Museu da Cidade de
São Paulo, na Casa das Retortas. A seguir solicitou ao Sr. Luiz Teixeira apresentar
o Projeto de Ecoturismo na APA Capivari - Monos.
Sr. Luiz Teixeira, informou sobre os quatro projetos em andamento do Plano de
Desenvolvimento Sustentável Regional da APA Capivari – Monos: 1. Organização
dos Agentes de Turismo, com a implantação da Malha de Desenvolvimento
Sustentável Regional, que visa a rede de associativismo local e a adoção pelos
agentes de turismo das normas que cada segmento deverá seguir para a
utilização responsável e sustentável da APA; 2. Treinamento dos Monitores de
Turismo, visando a profissionalização do segmento na região com enfoque na
segurança dos turistas; 3. Levantamento e Mapeamento das Propriedades,
contemplando a estrutura receptiva, atrativos e trilhas, além das propriedades de
terra e empreendimentos que integram a Malha de Desenvolvimento; 4. Proteção
do Patrimônio Histórico e Arqueológico Cratera da Colônia, com a criação da
Brigada Ambiental Mirim e doze campanhas de sensibilização no Condomínio
Vargem Grande. As próximas etapas necessitam de injeção de recursos na região,
parcerias externas e infra-estrutura básica.
Sr. Oswaldo Fazio Jr., complementou apresentando os roteiros turísticos da
região: 1. Cratera da Colônia, um sítio geológico com paisagens naturais de Mata
Atlântica; 2. Cultura Alemã, com a colonização alemã na região em 1829; e 3.
Aldeia Teonondé Porá, reserva indígena Guarani. Apresentou também a trilha
Usina Capivari, totalmente inserida em território de Mata Atlântica e grau de
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dificuldade moderado. Finalizou apresentando a Corrida de 17 km Volta Ecológica
de São Paulo, que fará parte da programação da Virada Esportiva.
Sr. Caio Luiz de Carvalho, agradeceu e reafirmou a necessidade de divulgação
da oferta turística da APA Capivari - Monos junto ao receptivo da cidade.
Sr. Carlos Silvério, disse que as informações serão repassadas aos membros da
Associação das Operadoras de Receptivo de São Paulo – ARESP, especialmente
àqueles especializados em ecoturismo e turismo de aventura. Comentou da
importância dos roteiros especializados e temáticos, citando como exemplo o
roteiro São Paulo Além dos Túmulos, um trabalho focado nas histórias, obras de
arte e personalidades que envolvem os cemitérios da cidade, tendo no Cemitério
da Consolação a sua principal referência.
Sr. Tasso Gadzanis, informou sobre a Resolução do Banco Central do Brasil nº
3.568 de 29 de maio de 2008, que dispõe sobre o mercado de câmbio brasileiro.
A Resolução autoriza a prática de operações de câmbio por agências de turismo,
meios de hospedagem e demais pessoas jurídicas cadastradas no Ministério do
Turismo como prestadores de serviços turísticos remunerados, desde que
conveniadas a uma instituição como, por exemplo, uma corretora de câmbio.
Sra. Luciane Leite, abriu a palavra aos Srs. Conselheiros.
Sr. José Américo Dias da Rocha, sugeriu que fossem instalados caixas
eletrônicos 24 horas que atendam diversas instituições bancárias no Pavilhão de
Exposições do Anhembi.
Sr. Tasso Gadzanis, respondeu que este problema se dá por falta de interesse
das instituições bancárias, devido a fatores como fluxo de pessoas, logística,
dentre outros.
Sr. Felipe Andery, diretor de Infra-Estrutura do Parque Anhembi, complementou
que as futuras reformas do Parque Anhembi, com previsão de início no mês de
outubro e duração de quatro meses, contemplarão uma área de serviços no
Pavilhão Oeste, onde se buscará junto às instituições bancárias incluir tais
equipamentos.
Sra. Luciane Leite, informou que estão em andamento o Programa de
Capacitação Turística da Cidade de São Paulo, que contempla curso de
capacitação para 100 agentes de viagens, curso de aperfeiçoamento para 100
guias turísticos, formação de 50 novos guias e capacitação de 4000 taxistas.
Informou, também, que a terceira edição do São Paulo Restaurant Week está
acontecendo desde o dia 18 e vai até o dia 31 de agosto.
Sr. Armando Arruda Pereira de Campos Mello, sugeriu que informações
referentes a esses eventos que ocorrem na cidade sejam disponibilizadas para as
entidades do trade que tenham interesse em reproduzi-las em seus sites, criando
assim uma rede multiplicadora de informações.
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Sra. Luciane Leite, informou que a SPTuris já realiza um trabalho nesse
sentindo, trocando links entre o site www.cidadedesaopaulo.com e os sites dos
eventos e, de acordo com a sugestão apresentada, as entidades interessadas em
receber essas informações devem se manifestar enviando um e-mail para
comtur@spturis.com para receberem também as informações.
Sr. Maurício Costa, questionou a situação atual das Centrais de Informação
Turística e sobre o fechamento da CIT em frente ao shopping Iguatemi.
Sra. Luciane Leite, respondeu que, a CIT Iguatemi foi desativada após ser
constatado que ela não atendia sua finalidade que é a prestação de serviços aos
turistas, motivo que levou à desativação de outras CIT’s também, que acabavam
por atender, quase que exclusivamente, somente à população residente. A CIT
República encontra-se desativada por conta das obras do Metrô na Praça da
República, assim como as obras das calçadas da Avenida Paulista obrigaram ao
fechamento da CIT Paulista. A intenção, porém, é a de reativação dessas duas
CIT’s assim que a situação se normalize. Informou, ainda, que está sendo
pleiteado junto à INFRAERO um local para a instalação de uma CIT no Aeroporto
de Congonhas.
Sr. Tasso Gadzanis, agradeceu aos Srs. Conselheiros presentes, encerrando a
reunião às 21h00’. Para constar eu, Luis Roberto Pascuzzi, lavrei a presente ata
que, se aprovada, será assinada pelos Senhores Conselheiros.
São Paulo, 26 de agosto de 2008.
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